
1 
 

Zapisnik 651. redovite sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu 
održane 21. listopada 2015. godine 

 
Sjednica Fakultetskog vijeća održana je na temelju poziva od 16. listopada 2015. godine.  
 
4. Prijedlozi Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
 

4.1. Dodjela nagrada „Josip Lončar” za ak. god. 2014./2015. 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
sa sjednica održanih dana 2. listopada i 12. listopada 2015. godine, a sukladno Pravilniku o nagradi 
Josip Lončar na FER-u i Naputku o primjeni Pravilnika o nagradi Josip Lončar na FER-u, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo  

odluku 
o dodjeli nagrada „Josip Lončar“ za ak. god. 2014./2015. 

 

a) PRIZNANJE “Josip Lončar“ za ak. god. 2014./2015. dodjeljuje se sljedećim studentima za posebno istaknuti 
uspjeh u savladavanju gradiva na pojedinim godinama studija: 
 

Prva nastavna godina preddiplomskog studija  Prosj. ocj. 
Tomislav Buhiniček     5,00 
Petra Bucić      5,00 
Krešimir Dodig      5,00 
Luka Kraljević      5,00 
Pero Skoko      4,90 
Katarina Blažić      4,89 
Andrija Drk      4,79 
Karlo Siladi      4,77 
Mato Manović      4,71 
Petar Tomić      4,67 
Domagoj Pluščec      4,67 
 

Druga nastavna godina preddiplomskog studija  Prosj.ocj. 
 

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija 
Marko Švec      4,96 
Albert Škegro      4,93                                                             

Studij: Računarstvo   
Ivan Ćorić      5,00 
Zvonimir Jurelinac     5,00 
Filip Hrenić      4,86 
Antonio Jurić      4,81 
 

Prva nastavna godina diplomskog studija  Prosj.ocj.     Profil 
 

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija 
Juraj Oršulić       5,00      Automatika  
Meri Tukač      5,00      Elektroenergetika 
Marko Gazivoda       5,00       Elektroničko i računalno inženjerstvo  
Ivan Berdalović       5,00       Elektronika  
Denis Bezjak       4,78       Elektrotehnički sustavi i tehnologija 
 

Studij: Informacijska i komunikacijska tehnologija  
Antonio Benc      4,78        Obradba informacija 
Tomislav Marinović     4,95      Radiokomunikacijske tehnologije            
Matea Tomeljak       4,82        Telekomunikacije i informatika 
 

Studij: Računarstvo  
Antun Flaš       4,77         Programsko inženjerstvo i  

      informacijski sustavi  
Randy Čupić      4,51         Računalno inženjerstvo 
Denis Čaušević       5,00             Računarska znanost      
  

b) Posebno priznanje „Josip Lončar“ dodjeljuje se sljedećim studentima za posebno istaknuti uspjeh u 
završetku preddiplomskog studija u ak. god. 2014./2015., koji su na odgovarajućem studiju ostvarili najbolji 
uspjeh u svim nastavnim godinama preddiplomskog studija (FER-2), obranili završni rad i završili preddiplomski 
studij s izvrsnim uspjehom: 
 

Preddiplomski studij:  Prosj.ocj. na studiju  Modul 
 

Studij: Elektrotehnika i informacijska tehnologija   
Luka Pevec   4,73   Automatika 
Maja Barić   4,73   Elektroničko i računalno inženjerstvo 
 

Studij: Računarstvo 
Matija Milišić   5,00   Računarska znanost  
Antun Razum   5,00   Računarska znanost  
Marko Ratković   4,81   Računarska znanost  
Tomislav Šebrek   4,79   Računarska znanost  
 

Fakultet dobitnicima Posebnog priznanja „Josip Lončar“ uz Priznanje dodjeljuje i novčanu nagradu u 
iznosu od 1.000,00 kn. 
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c) I. Brončana plaketa „Josip Lončar“ dodjeljuje se najboljim studentima za cjelokupni uspjeh na diplomskom 
studiju (FER-2) u ak. god. 2014./2015., te koji su u propisanom roku diplomirali s izvrsnim uspjehom:  
 

Diplomski studij:  Prosj.ocj.studija Profil 
 

Elektrotehnika i informacijska     
tehnologija     
Marta Norac-Kljajo   4,96  Automatika  
Anamarija Antonić   5,00  Elektroenergetika  
Toni Martinović    4,97  Elektroničko i računalno inženjerstvo 
Branko Milanković   4,88  Elektronika  
Kristijan Jalšić    4,98  Elektrotehnički sustavi i tehnologija  
 

Informacijska i komunikacijska 
tehnologija    
Janja Paliska    4,90  Obradba informacija  
Ivan Dražić-Šegrt    5,00  Radiokomunikacijske tehnologije  
Ivan Mihanović    4,70  Telekomunikacije i informatika  
 

Računarstvo     
Filip Čajko    4,87  Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi 
Ankica Gogić    4,91  Računalno inženjerstvo  
Fran Jurišić    5,00  Računarska znanost  
 

II. Posebna kategorija Brončane plakete „Josip Lončar“ za ak. god. 2014./2015. dodjeljuje se najboljoj studentici 
diplomskog studija koja je bila na studentskoj razmjeni preko programa ERASMUS na Tehničkom sveučilištu u 
Münchenu: 
 

Elektrotehnika i informacijska tehnologija 
   Prosj. ocj. studija  Profil 
Lana Josipović   4,93  Elektroničko i računalno inženjerstvo 
 

d) Zlatna plaketa "Josip Lončar" za akademsku godinu 2014./2015. dodjeljuje se: 

- Prof. dr. sc. Adrijanu Bariću za podizanje međunarodne prepoznatljivosti FER-a, povezivanje s 
gospodarstvom te za postignuća u znanstvenoistraživačkom radu u području integriranih sklopova i 
elektromagnetske kompatibilnosti; 

 

- Prof. dr. sc. Bojani Dalbelo Bašić za unapređenje nastavnoga procesa uvođenjem novih sadržaja, 
poticanje studenata na znanstvenu izvrsnost te primjenu rezultata znanstvenoistraživačkoga rada u 
hrvatskim poduzećima i državnim institucijama. 

 

Dodjela Srebrne plakete „Josip Lončar” za ak. god. 2014./2015. 
 

Otvorena je rasprava u kojoj su sudjelovali doc. dr. sc. Damir Sumina, doc. dr. sc. Sanda Pleslić, predsjednica 
Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata, i dekan, prof. dr. sc. Mislav Grgić. Nakon provedene 
rasprave, zaključeno je da će se razmotriti potreba revidiranja Pravilnika o nagradi Josip Lončar na FER-u i 
Naputka o primjeni Pravilnika o nagradi Josip Lončar na FER-u. 

 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata 
sa sjednice održane dana 12. listopada 2015. godine, a sukladno Pravilniku o nagradi Josip Lončar 
na FER-u i Naputku o primjeni Pravilnika o nagradi Josip Lončar na FER-u, Fakultetsko vijeće 
jednoglasno je donijelo  

odluku 
o dodjeli Srebrne plakete „Josip Lončar“ za ak. god. 2014./2015. 

 

e) Srebrna plaketa „Josip Lončar“ za ak. god. 2014./2015. dodjeljuje se za naročito uspješnu doktorsku 
disertaciju i znanstvenoistraživački rad, kako slijedi: 
 

- Dr. sc. Davor Davidović, doktorska disertacija pod naslovom: „Solving large dense symmetric 
eigenproblem on hybrid architectures“ („Rješavanje velikog punog simetričnog svojstvenog problema na 
hibridnim arhitekturama“), mentori: izv. prof. dr. sc. Domagoj Jakobović i prof. dr. sc. Karolj Skala, Institut 
„Ruđer Bošković“ Zagreb, 

 

- Dr. sc. Nicoletta Saulig, doktorska disertacija pod naslovom „Rényi entropy based complexity estimation 
of nonstationary signals“ („Procjena kompleksnosti nestacionarnih signala zasnovana na Rényijevoj 
entropiji“), mentori: prof. dr. sc. Damir Seršić i izv. prof. dr. sc. Viktor Sučić, Tehnički fakultet Sveučilišta u 
Rijeci, 

 

- Dr. sc. Vinko Lešić, doktorska disertacija pod naslovom: „Fault-tolerant control of a wind turbine with 
generator electromechanical faults“ („Upravljanje vjetroagregatom otporno na elektromehaničke kvarove 
generatora“), mentor: izv. prof. dr. sc. Mario Vašak, 

 

-    Dr. sc. Sabina Baraković, doktorska disertacija pod naslovom: „Multidimensional modelling of quality of 
experience for mobile web browsing“ („Višedimenzionalno modeliranje iskustvene kvalitete pregledavanja 
sadržaja weba putem pokretnih uređaja“), mentorica: doc. dr. sc. Lea Skorin-Kapov 

 

4.2.  Dodjela ZLATNIH DIPLOMA u povodu 50. obljetnice diplomiranja u ak. god. 1964./1965. na 
Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 

 

� Na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i studenata sa sjednice održane 
dana 2. listopada 2015. godine, a sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjele 
Zlatne diplome u povodu 50-te obljetnice završetka studija elektrotehnike na Elektrotehničkom 
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  

 

odluku 
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4.2.1. U povodu 50. obljetnice diplomiranja, dodjeljuju se ZLATNE DIPLOME sljedećim diplomiranim inženjerima 
elektrotehnike koji su diplomirali ak. god. 1964./1965. na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu: 
 

1. Prof. dr. sc. Alajdin Abazi 
2. Mr. sc. Mirjana Bakotić-Žunić 
3. Boris Balley, dipl. ing. 
4. Prof. dr. sc. Drago Ban 
5. Ivan Baričević, dipl. ing. 
6. Zvonimir Bašić, dipl. ing. 
7. Zoran Beronja, dipl. ing. 
8. Božo Bogdan, dipl. ing. 
9. Nada Bogdanović rođ. Šimičić, dipl. ing. 
10. Jakov Bolanča, dipl. ing. 
11. Neven Bolanča, dipl. ing. 
12. Nikica Bonačić-Dorić, dipl.ing. 
13. Mr. sc. Miroslav Bosnar 
14. Mr. sc. Mirna Bratulić-Rejkuba 
15. Marijan Brkić, dipl. ing. 
16. Prof. dr. sc. Josip Brumec 
17. Miroslav Bucek, dipl. ing. 
18. Branko Car, dipl. ing. 
19. Vladimir Dimač, dipl. ing. 
20. Branko Divjak, dipl. ing. 
21. Slavko Dragomanović, dipl. ing. 
22. Dr. sc. Aldo Družeta 
23. Mr. sc. Ante Dulčić 
24. Stjepan Dumbović, dipl. ing. 
25. Dr. sc. Dragutin Flam 
26. Marijan Franković, dipl. ing. 
27. Zvonimir Gajšak, dipl. ing. 
28. Vesna Galovac-Rački, dipl. ing. 
29. Davorin Gašparović, dipl. ing. 
30. Aleksandar Gluščević, dipl. ing. 
31. Čedomir Grujić, dipl. ing. 
32. Midhat Haznadar, dipl. ing. 
33. Darko Hercigonja, dipl. ing. 
34. Dr. sc. Kruno Hernaut 
35. Milan Horvat, dipl. ing. 
36. Mario Hruš, dipl. ing. 
37. Marjeta Jaklič, dipl. ing. 
38. Mr. sc. Ivan Jazbec 
39. Mr. sc. Ivana Jerbić Matanić  
40. Mr. sc. Josip-Ratimir Jerković 
41. Stanislav Kalman, dipl. ing. 
42. Marijetka Kapetanović rođ. Žagar, dipl. ing. 
43. Siniša Karadžole, dipl. ing. 
44. Dr. sc. Neven Karlovac 
45. Željko Kassal, dipl. ing. 
46. Mr. sc. Nikola Kopčić 
47. Josip Kordiš, dipl. ing. 
48. Lovorka Kovač rođ. Bakšić, dipl. ing. 
49.   Vinko Kovačević, dipl. ing. 
50. Ognjen Krstulović, dipl. ing. 
51. Dušan Kružić, dipl. ing. 
52. Jozo Kukavica, dipl. ing. 
53. Ivan Kurtović, dipl. ing. 
54. Mladen Kvaternik, dipl. ing. 
55. Milan Makanec, dipl. ing. 
56. Marko Maletić, prof. 
57. Prof. dr. sc. Ljubo Marangunić 
58. Marija Matičić Pastuović, dipl. ing. 
59. Aldo Medančić, dipl. ing. 
60. Frane Mesić, dipl. ing. 
61. Petar Mesić, dipl. ing. 
62. Mr. sc. Boris Miletić 
63. Miroslav Močinić, dipl. ing. 
64. Josip Moser, dipl. ing. 
65. Ivan Murat, dipl. ing. 
66. Faik Nahi, dipl. ing. 
67. Mr. sc. Anto Nikolaš 
68. Braslav Nikolić, dipl. ing. 
69. Dr. sc. Zvonimir Ordanić 
70. Donato Otočan, dipl. ing. 
71. Željko Petric, dipl. ing. 
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72. Rudolf Petričec, dipl. ing. 
73. Zvonimir Petričević, dipl. ing. 
74. Đorđe Petrović, dipl. ing. 
75. Mijo Pleh, dipl. ing. 
76. Miroslav Pleško, dipl. ing. 
77. Božidar Putanec, dipl. ing. 
78. Izv. prof. dr. sc. Joško Radej 
79. Rudolf Radionov, dipl. ing. 
80. Mr. sc. Florijan Rajić 
81. Mladen Rejkuba, dipl. ing. 
82. Marijo Remeta, dipl. ing. 
83. Dubravko Safret, dipl. ing. 
84. Hajrudin Selimotić, dipl. ing. 
85. Jasna Sisek rođ. Milinković, dipl. ing. 
86. Radovan Smokvina, dipl. ing. 
87. Neven Srb, dipl. ing. 
88. Domagoj Stanić, dipl. ing. 
89. Dr. sc. Josip Sušanj 
90. Mr. sc. Josip Šindler 
91. Miroslav Šinka, dipl. ing. 
92. Radivoj Širola, dipl. ing. 
93. Nevenko Škorlić, dipl. ing. 
94. Mr. sc. Ivan Škunca 
95. Verena Šonc, dipl. ing. 
96. Biserka Špoljarić-Putanec, dipl. ing. 
97. Miljutka Štimac-Kavran, dipl. ing. 
98. Anđelo Šverko, dipl. ing. 
99. Jelka Tijan Vicković, dipl. ing. 
100. Ivo Tikvica, dipl. ing. 
101. Doc. dr. sc. Mate Tolić 
102. Vjekoslav Tomašić, dipl. ing. 
103. Branko Tomić, dipl. ing. 
104. Prof. emer. dr. sc. Stanko Tonković 
105. Mr. sc. Krešimir Topličan 
106. Marko Topolnik, dipl. ing. 
107. Dejan Torbarina, dipl. ing. 
108. Lera Trampuž rođ. Polak, dipl. ing. 
109. Jozo Tukić, dipl. ing. 
110. Zahid Turbić, dipl. ing. 
111. Prof. dr. sc. Zvonimir Valković 
112. Josip Vardijan, dipl. ing. 
113. Ištván Varga, dipl. ing. 
114. Zdravko Vecko, dipl. ing. 
115. Ružica Vinčić rođ. Mećar, dipl. ing. 
116. Dragutin Vojnović, dipl. ing. 
117. Mr. sc. Želimir Volf 
118. Mr. sc. Marije Vrgoč 
119. Zlatko Vrhovski, dipl. ing. 
120. Anton Weber, dipl. ing. 
121. Dubravka Zaharija-Tiška, dipl. ing. 
122. Prof. dr. sc. Đuro Zalar 
123. Borivoj Zečević, dipl. ing. 
124. Damir Zorić, dipl. ing. 
125. Krunoslav Zrilić, dipl. ing. 
126. Ivan Žderić, dipl. ing. 
127. Josip Žeželić, dipl. ing. 
128. Borivoj Žilić, dipl. ing. 
 

4.3. Davanje suglasnosti za donošenje Odluke o dodjeli nagrade "Željka Matutinović- Sunčica" i nagrade 
"Najbolji studentski računalni program FER-a" za ak. god. 2014./2015. 

 

� Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo  
 

odluku 
 

4.3.1. Daje se suglasnost Dekanu FER-a da na temelju prijedloga Povjerenstva za nagrađivanje zaposlenika i 
studenata donese odluku o dodjeli nagrade "Željka Matutinović-Sunčica" i nagrade "Najbolji studentski računalni 
program FER-a" za ak. god. 2014./2015. prije redovite sjednice Fakultetskog vijeća u mjesecu studenome 2015. 
godine. 
 

5.  Prijedlozi Odbora za izbore u zvanja 
 

I. Izbori i reizbori na FER-u  
 

5.1. Izbori na FER-u                            
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 
13. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor na znanstveno-
nastavno radno mjesto prema raspisanom natječaju za pristupnika:  
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5.1.1. Na natječaj objavljen u Večernjem listu od 5. rujna 2015. godine, Narodnim novinama br. 95 od 4. rujna 
2015. godine, web stranici Fakulteta od 4. rujna 2015. godine i web stranici Euraxessa od 11. rujna 2015. godine 
za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo i na 
radno mjesto docent u Zavodu za primijenjeno računarstvo – 1 izvršitelj u svrhu zapošljavanja znanstvenika – 
povratnika, prispjela je prijava od dr. sc. Zdravka Galića.       
Stručno povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Mirta Baranović, prof. dr. sc. Damir Kalpić i prof. dr. sc. Tomislav 
Bašić – Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet konstatiralo je da je dr. sc. Zdravko Galić izabran u naslovno 
znanstveno-nastavno zvanje docent za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski 
sustavi u Zavodu za primijenjeno računarstvo na sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva od 16. veljače 2011. godine (Odluka potvrđena na sjednici Vijeća tehničkog područja Sveučilišta u 
Zagrebu od 16. svibnja 2011. godine).  
Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Fakulteta dostavilo je obavijest da nije u mogućnosti dostaviti Mišljenje 
za pristupnika zbog nedostatka podataka.  
Na temelju Izvješća i prijedloga navedenog stručnog povjerenstva, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za 
primijenjeno računarstvo i Dekana Fakulteta i budući da imenovani već ima važeći izbor u znanstveno-nastavno 
zvanje, Fakultetsko vijeće dr. sc. Zdravka Galića izabire na znanstveno-nastavno radno mjesto docent u 
Zavodu za primijenjeno računarstvo za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.  
Izbor potvrđuje Vijeće tehničkog područja. 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 7. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za izbor u naslovno znanstveno-
nastavno zvanje prema raspisanom natječaju za pristupnika:  

 

5.1.2. Dr. sc. Alfredo Višković – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr.sc. 
Zlatko Maljković, prof. dr.sc. Sejid Tešnjak i prof. dr. sc. Juraj Šimunić – Sveučilište u Rijeci Tehnički fakultet, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Alfredo Višković ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj 
djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za 
područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, kao i daje mišljenje da pristupnik ispunjava uvjete za izbor u 
naslovno znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana elektrostrojarstvo u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
 

5.2. Reizbor na FER-u  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 7. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku za reizbor u znanstveno-nastavna 
zvanje i na radno mjesto:   

 

5.2.1. Dr. sc. Igor Sunday Pandžić - na temelju Izvješća o radu i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu 
prof. dr. sc. Ignac Lovrek, prof. dr. sc. Sven Lončarić i prof. dr. sc. Zdravko Kačič – Univerza v Mariboru Fakulteta 
za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Slovenija, uz pribavljena Mišljenja Kolegija Zavoda za 
telekomunikacije, Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Fakulteta i Dekana Fakulteta, Fakultetsko vijeće dr. sc. 
Igora Sunday Pandžića reizabire u znanstveno-nastavno zvanje redoviti profesor na vrijeme od pet godina za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, grana informacijski sustavi i na radno mjesto redoviti profesor u 
Zavodu za telekomunikacije.   
 

5.3. Raspisi natječaja  
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 7. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o raspisu sljedećih natječaja i 
imenovanju stručnih povjerenstva:  

 

5.3.1. Nastavnika u znanstveno-nastavnom zvanju redoviti profesor u trajnom zvanju za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika, grana radiokomunikacije i na radno mjesto redoviti profesor u trajnom zvanju u 
Zavodu za radiokomunikacije - 1 izvršitelj.    
Stručno povjerenstvo: prof. dr. sc. Borivoj Modlic, prof. dr. sc. Nedjeljko Perić i prof. dr. sc. Damir Boras – 
Sveučilište u Zagrebu.  
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Radno mjesto prof. dr. sc. Mislava Grgića.)  
 

5.3.2. Suradnika u suradničkom zvanju asistent za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, grana 
elektrostrojarstvo i na radno mjesto asistent u Zavodu za elektrostrojarstvo i automatizaciju - 1 izvršitelj na 
određeno vrijeme.   
Stručno povjerenstvo: doc. dr. sc. Damir Sumina, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić i doc. dr. sc. Juraj Havelka.   
(Postoji Suglasnost Sveučilišta u Zagrebu. Upražnjeno radno mjesto prof. dr. sc. Ivana Gašparca.)  
 

II. Znanstvena zvanja 
 

5.4. Izbori u znanstvena zvanja 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 7. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće jednoglasno je donijelo odluku o davanju sljedećih 
mišljenja:   

 

5.4.1. Dr. sc. Marko Delimar – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Slavko 
Krajcar, prof. dr. sc. Borivoj Modlic i prof. dr. sc. Matislav Majstrović – Energetski institut Hrvoje Požar Zagreb, 
Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom 
obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih 
znanosti, polje elektrotehnika.  
Budući da se radi o izboru u više znanstveno zvanje prije isteka pet godina od izbora u prethodno znanstveno zvanje, 
Fakultetsko vijeće donosi posebnu Odluku kojom se konstatira da je iz prikazane znanstvene djelatnosti dr. sc. Marka 
Delimara u izvješću stručnog povjerenstva vidljivo da ispunjava i uvjete za izbor u više zvanje u odnosu na zvanje u 
koje se bira.  
Postupak za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik pokrenut je na osobni zahtjev.  
Navedeno će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
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5.4.2. Dr. sc. Gordan Šišul – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Borivoj 
Modlic, prof. dr. sc Sonja Grgić i prof. dr. sc. Vladimir Lipovac – Sveučilište u Dubrovniku, Fakultetsko vijeće daje 
mišljenje da pristupnik ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor 
imenovanoga u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.  
Budući da se radi o izboru u više znanstveno zvanje prije isteka pet godina od izbora u prethodno znanstveno zvanje, 
Fakultetsko vijeće donosi posebnu Odluku kojom se konstatira da je iz prikazane znanstvene djelatnosti dr. sc. 
Gordana Šišula u izvješću stručnog povjerenstva vidljivo da ispunjava i uvjete za izbor u više zvanje u odnosu na 
zvanje u koje se bira.  
Postupak za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik pokrenut je na osobni zahtjev.  
Navedeno će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
 

5.4.3. Dr. sc. Emil Dumić – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Sonja Grgić, 
prof. dr. sc. Tomislav Kos i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić – Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet, Fakultetsko vijeće 
daje mišljenje da pristupnik ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže 
izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika.  
Budući da se radi o izboru u više znanstveno zvanje prije isteka pet godina od izbora u prethodno znanstveno zvanje, 
Fakultetsko vijeće donosi posebnu Odluku kojom se konstatira da je iz prikazane znanstvene djelatnosti dr. sc. Emila 
Dumića u izvješću stručnog povjerenstva vidljivo da ispunjava i uvjete za izbor u znanstveno zvanje znanstveni 
savjetnik, odnosno i uvjete za izbor u više znanstveno zvanje od zvanja za koje se predlaže izbor.   
Postupak za prijevremeni izbor u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik pokrenut je na osobni zahtjev.  
Navedeno će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
 

5.4.4. Dr. sc. Krešimir Trontl – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Dubravko Pevec, prof. dr. sc. Nikola Čavlina i dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik – Institut Ruđer 
Bošković Zagreb, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Krešimir Trontl ispunjava uvjete iz Zakona 
o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje viši 
znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.4.5. Dr. sc. Luka Ferković – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Damir Ilić, prof. dr. sc. Roman Malarić i prof. dr. sc. Tomislav Kilić - Sveučilište u Splitu Fakultet elektrotehnike, 
strojarstva i brodogradnje, Fakultetsko vijeće  daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Luka Ferković ispunjava uvjete 
iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno zvanje 
viši znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika.   
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.4.6. Dr. sc. Ivan Marković – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. Ivan 
Petrović, prof. dr. sc. Davor Petrinović i izv. prof. dr. sc. Robert Cupec – Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku 
Elektrotehnički fakultet Osijek, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Ivan Marković ispunjava 
uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u znanstveno 
zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i znanstveni suradnik za 
područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.4.7. Dr. sc. Matko Orsag – na temelju Izvješća i prijedloga stručnog povjerenstva u sastavu prof. dr. sc. 
Stjepan Bogdan, prof. dr. sc. Ivan Petrović i izv. prof. dr. sc. Robert Cupec - Sveučilište J.J. Strossmayera u 
Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek, Fakultetsko vijeće daje mišljenje da pristupnik dr. sc. Matko Orsag 
ispunjava uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i predlaže izbor imenovanoga u 
znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika i znanstveni 
suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo.  
Isti će se proslijediti Matičnom odboru za područje tehničkih znanosti, polja elektrotehnike i računarstva. 
Postupak izbora pokrenut na osobni zahtjev.  
 

5.5. Imenovanje stručnih povjerenstava 
 

� Na temelju dostavljenih materijala i prijedloga Odbora za izbore u zvanja sa sjednice održane 7. 
listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju stručnih 
povjerenstava za davanje prijedloga za izbor u znanstvena zvanja:  

 

5.5.1. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Kristiana Jambrošića podnesenim 25. rujna 2015. godine za 
pokretanje postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje 
elektrotehnika, Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno 
zvanje u sljedećem sastavu: prof. dr. sc. Bojan Ivančević, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tino Bucak - 
Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti.   
 

5.5.2. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Antonija Petošića podnesenim 25. rujna 2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Bojan Ivančević, prof. dr. sc. Željko Butković i prof. dr. sc. Tino Bucak - Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet prometnih znanosti.   
 

5.5.3. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Kleme Vladimira podnesenim 15. rujna 2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Siniša Srbljić, izv. prof. dr. sc. Marin Golub i prof. dr. sc. Goran Martinović – Sveučilište J.J. 
Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultet Osijek. 
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5.5.4. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Gorana Glavaša podnesenim 21. rujna 2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: doc. dr. sc. Jan Šnajder, prof. dr. sc. Bojana Dalbelo Bašić i izv. prof. dr. sc. Tomislav Rolich – 
Sveučilište u Zagrebu Tekstilno-tehnološki fakultet.  
 

5.5.5. U svezi s osobnim zahtjevom dr. sc. Ivana Rajšla podnesenim 1. listopada 2015. godine za pokretanje 
postupka izbora u znanstveno zvanje znanstveni suradnik za područje tehničkih znanosti, polje elektrotehnika, 
Fakultetsko vijeće imenuje stručno povjerenstvo za davanje prijedloga za izbor u znanstveno zvanje u sljedećem 
sastavu: prof. dr. sc. Slavko Krajcar, izv. prof. dr. sc. Marko Delimar i prof. dr. sc Matislav Majstrović – Energetski 
institut Hrvoje Požar Zagreb.  
 

5.5.6. Dr. sc. Lahorija Bistričić podnijela je 6. listopada 2015. godine zahtjev za pokretanje postupka izbora u 
znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za područje prirodnih znanosti, polje fizika.  
Predmetni zahtjev proslijedit će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.  
Za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo imenuje se prof. dr. sc. Tomislav 
Petković.  
 

5.5.7. Dr. sc. Saša Ilijić podnio je 23. rujna 2015. godine zahtjev za pokretanje postupka izbora u znanstveno 
zvanje viši znanstveni suradnik za područje prirodnih znanosti, polje fizika.  
Predmetni zahtjev proslijedit će se Sveučilištu u Zagrebu Prirodoslovno-matematičkom fakultetu.  
Za predstavnika Fakulteta elektrotehnike i računarstva u stručno povjerenstvo imenuje se prof. dr. sc. Tomislav 
Petković.  
 

6.  Prijedlozi Odbora za doktorske studije  
 

6.1.   Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili  poslijediplomski doktorski studij - javni razgovor 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o imenovanju članova povjerenstva za ocjenu predložene 
teme doktorskog rada i predlaganja mentora: 

 

6.1.1. Tomislav Alinjak, dipl. ing. – tema: "Optimalno vođenje niskonaponske distribucijske mreže sa 
značajnim udjelom fotonaponskih elektrana metodom umjetnih kolonija pčela". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Marko Delimar – predsjednik, prof. dr. sc. Ivica Pavić – mentor i prof. dr. sc. Marinko Stojkov, Sveučilište Josipa 
Jurja Strossmayera u Osijeku, Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.2. Vladimir Franki, mag. ing. – tema: "Energetska sigurnost, politika i tehnologija u Jugoistočnoj Europi: 
Predstavljanje i primjena indeksa energetske sigurnosti za Hrvatsku". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Igor 
Kuzle – predsjednik, prof. dr. sc. Sejid Tešnjak – mentor, prof. dr. sc. Alfredo Višković, Sveučilište u Rijeci 
Tehnički fakultet – mentor, izv. prof. dr. sc. Mario Vražić – član i dr. sc. Eraldo Banovac, znanstveni savjetnik, 
Hrvatska energetska regulatorna agencija, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.3. Mr. sc. Goran Gvozden, dipl. ing. – tema: "Objektivna mjera kvalitete zamućenih slika zasnovana na 
percepcijski bitnim značajkama koeficijenata u prostorno-frekvencijskoj domeni". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. 
Tomislav Kos – predsjednik, prof. dr. sc. Sonja Grgić – mentorica i izv. prof. dr. sc. Lidija Mandić, Sveučilište u 
Zagrebu Grafički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.4. Ana Hanić, mag. ing. – tema: "Modeliranje zasićenih sinkronih strojeva s površinskim trajnim magnetima 
primjenom konformnog preslikavanja i magnetskih ekvivalentnih krugova". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko – mentor i dr. sc. Milutin Pavlica, znanstveni suradnik, 
Institut za elektroprivredu i energetiku d. d., Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.5. Luka Humski, mag. ing. – tema: "Oblikovanje obogaćenog društvenog grafa na temelju koncepta 
udaljenosti". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zoran 
Skočir – predsjednik, doc. dr. sc. Damir Pintar – mentor i prof. dr. sc. Mladen Varga, Sveučilište u Zagrebu 
Ekonomski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.6. Hrvoje Mihaldinec, mag. ing. – tema: "Praćenje i klasifikacija ljudskog pokreta korištenjem ultra-široko 
pojasne lokalizacije". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Mario 
Cifrek – predsjednik, doc. dr. sc. Hrvoje Džapo – mentor i izv. prof. dr. sc. Boris Sviličić, Sveučilište u Rijeci 
Pomorski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.7. Marina Paprika, dipl. ing. – tema: "Izdvajanje evociranih potencijala u vremensko-frekvencijskom 
prostoru paradigmom s neprekinutim zvučnim podražajima". 
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Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Damir 
Seršić – predsjednik, prof. dr. sc. Mario Cifrek – mentor i izv. prof. dr. sc. Marijan Palmović, Sveučilište u Zagrebu 
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.8. Katija Rak, dipl. ing. – tema: "Model procjene količine posla za razvoj programskih rješenja zasnovan na 
višestrukom korištenju slučajeva uporabe". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Dragan 
Jevtić – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Željka Car – mentorica i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište u 
Rijeci Tehnički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.9. Slavica Robić, dipl. ing. – tema: "Metoda za definiranje praga energetskog siromaštva". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Nenad 
Debrecin – predsjednik, prof. dr. sc. Slavko Krajcar – mentor i prof. dr. sc. Zoran Šućur, Sveučilište u Zagrebu 
Pravni fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.10. Pavle Skočir, mag. ing. – tema: "Energetski učinkovito pružanje usluga u sustavu komunikacije stroja 
sa strojem". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: izv. prof. dr. sc. 
Mario Kušek – predsjednik, prof. dr. sc. Gordan Ježić – mentor i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola 
Tesla, Zagreb – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.11. Bojan Vondra, dipl. ing. – tema: "Primjena realno-vremenske estimacije raspodjele otiska cilja i smetnje 
za povećanje robusnosti procesa praćenja manevrirajućeg objekta u smetnji". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Ivan 
Petrović – predsjednik, prof. dr. sc. Davor Bonefačić – mentor i doc. dr. sc. Biljana Juričić, Sveučilište u Zagrebu 
Fakultet prometnih znanosti – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.12. Mladen Vukomanović, mag. ing. – tema: "Analiza valovodnih struktura sa zabranjenim pojasom 
frekvencija". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Silvio 
Hrabar – predsjednik, prof. dr. sc. Zvonimir Šipuš – mentor i prof. dr. sc. Nikša Burum, Sveučilište u Dubrovniku, 
Odjel za elektrotehniku i računarstvo – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.13. Mr. sc. Ivona Zakarija, dipl. ing. – tema: "Sinteza procesa iz tokova podataka temeljena na induktivnom 
strojnom učenju". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zoran 
Skočir – predsjednik, izv. prof. dr. sc. Bruno Blašković – mentor i doc. dr. sc. Tihana Galinac Grbac, Sveučilište 
u Rijeci Tehnički fakultet – članica. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnicom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.1.14. Tomislav Župan, dipl. ing. – tema: "Modeliranje transformatora za proračun raspodjele unutarnjih 
prenapona po namotu". 
Imenuju se članovi povjerenstva za ocjenu predložene teme i predlaganje mentora u sastavu: prof. dr. sc. Zlatko 
Maljković – predsjednik, prof. dr. sc. Željko Štih – mentor i prof. dr. sc. Livio Šušnjić, Sveučilište u Rijeci Tehnički 
fakultet – član. 
Povjerenstvo će organizirati javni razgovor s pristupnikom o očekivanom izvornom znanstvenom doprinosu 
disertacije. 
 

6.2. Postupak prihvaćanja teme doktorske disertacije po članku 73. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i 
visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili poslijediplomski doktorski studij - prihvat teme 

 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvaćanju teme doktorske disertacije po članku 73. 
Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju za pristupnike koji su završili 
poslijediplomski doktorski studij: 

 

6.2.1. Mario Bazina, dipl. ing. – tema: "Određivanje smjera širenja viših harmonika mjerenjem u jednoj točci". 
Prihvaća se tema: "Određivanje smjera širenja viših harmonika u elektroenergetskom sustavu mjerenjem u 
jednoj točki" (Determination of higher harmonics direction in power system based on single point measurement).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Tomislav Tomiša. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 17. rujna 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Tomislava Tomiše o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

6.2.2. Bruno Jurišić, mag. ing. – tema: "Modeliranje transformatora za visoke frekvencije". 
Prihvaća se tema: "Methods for calculations of high frequency transmitted overvoltages through power 
transformer" (Metode proračuna prenesenih prenapona visokih frekvencija energetskog transformatora).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
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Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Ivo Uglešić i prof. dr. sc. Françoise Paladian, Institut Pascal, Université Blaise 
Pascal, Francuska. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 29. rujna 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Ive Uglešića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
Fakultetsko vijeće odobrava pisanje i obranu disertacije na engleskom jeziku. 
 

6.2.3. Darko Štriga, mag. ing. – tema: "Otkrivanje zajednica u društvenim mrežama zasnovano na određivanju 
povjerenja između korisnika". 
Prihvaća se tema: "Otkrivanje zajednica u društvenim mrežama zasnovano na izračunu povjerenja među 
korisnicima" (Community detection in social networks based on calculation of trust between users). 
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo. 
Mentor pristupnika je: doc. dr. sc. Vedran Podobnik. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 17. srpnja 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora doc. dr. sc Vedrana Podobnika o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne 
disertacije. 
 

6.2.4. Frano Tomašević, dipl. ing. – tema: "Kontrola tokova jalovih snaga na prekograničnim prijenosnim 
vodovima elektroenergetskog sustava". 
Prihvaća se tema: "Upravljanje tokovima jalovih snaga na prekograničnim prijenosnim vodovima 
elektroenergetskih sustava" (Reactive power flow control in power system interconnection transmission lines).  
Znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje elektrotehnika. 
Mentor pristupnika je: prof. dr. sc. Ivica Pavić. 
Odluka je donesena na temelju zapisnika javnog razgovora održanog 2. rujna 2015. godine i izvješća na Vijeću 
mentora prof. dr. sc. Ivice Pavića o očekivanome izvornom znanstvenom doprinosu predmetne disertacije. 
 

6.3. Pokretanje postupka za ocjenu disertacije i izbor članova Povjerenstva za ocjenu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o pokretanju postupka za ocjenu disertacije i imenovanju 
članova Povjerenstva za ocjenu disertacije: 

 

6.3.1. Alma Oračević, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Secure and reliable object tracking in wireless sensor networks" (Sigurno i pouzdano 
praćenje objekta u bežičnim senzorskim mrežama). 
Mentori pristupnika prof. dr. sc. Mladen Kos i izv. prof. dr. Suat Özdemir, Gazi University Engineering Faculty, 
Ankara, Turska, dostavili su pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju i postignutom izvornom 
znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: izv. prof. dr. sc. Miljenko Mikuc – predsjednik, doc. dr. sc. Željko 
Ilić – član i izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb – član. 
 

6.3.2. Ivan Strnad, dipl. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Optimalno planiranje i upravljanje mikromrežom s lokalnom virtulanom elektranom". 
Mentor pristupnika prof. dr. sc. Davor Škrlec dostavio je pisanu suglasnost i mišljenje o provedenom istraživanju 
i postignutom izvornom znanstvenom doprinosu. 
Imenuje se povjerenstvo za ocjenu u sastavu: prof. dr. sc. Slavko Krajcar – predsjednik, doc. dr. sc. Hrvoje 
Pandžić – član i prof. dr. sc. Srete Nikolovski, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički 
fakultet – član. 
 

6.4. Prihvat ocjene i izbor članova Povjerenstva za obranu disertacije 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije sa sjednice održane 7. listopada 2015. godine, 
Fakultetsko vijeće donijelo je odluku o prihvatu ocjene i imenovanju članova Povjerenstva za 
obranu disertacije: 

 

6.4.1. Matija Džanko, mag. ing. – disertacija iz znanstvenoga područja tehničkih znanosti, znanstvenoga polja 
elektrotehnika – tema: "Availability modelling and evaluation of optical cross-connects implemented by 
architecture on demand" (Modeliranje i proračun raspoloživosti optičkih prospojnika izvedenih s pomoću 
arhitekture na zahtjev). 
Mentori pristupnika su: prof. dr. sc. Branko Mikac i prof. dr. sc. Dimitra Simeonidou, University of Bristol Faculty 
of Engineering, Ujedinjeno Kraljevstvo. 
Prihvaća se ocjena disertacije na temelju izvješća stručnog povjerenstva u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Kos – 
predsjednik, prof. dr. sc. Ignac Lovrek – član i doc. dr. sc. Marko Lacković, The Boston Consulting Group, 
Hrvatska – član, te se imenuje povjerenstvo za obranu u sastavu: prof. dr. sc. Mladen Kos – predsjednik, prof. 
dr. sc. Ignac Lovrek – član i doc. dr. sc. Marko Lacković, The Boston Consulting Group, Hrvatska – član 
(zamjenik: prof. dr. sc. Alen Bažant). 
 

6.5. Imenovanje Povjerenstva za kvalifikacijski doktorski ispit 
 

Polje: Elektrotehnika     
 

Pristupnik/ca      Povjerenstvo 
 

1. Stipan Bagarić, dipl. ing.    Izv. prof. dr. sc. Jadranko Matuško – predsjednik 
     Prof. dr. sc. Nedjeljko Perić – mentor 

Izv. prof. dr. sc. Vladimir Soldo, FSB, Zagreb –    član 
Polje: Računarstvo 
 

1. Marina Ptiček, mag. ing. Doc. dr. sc. Vedran Podobnik – predsjednik 
  Prof. dr. sc. Gordan Ježić – mentor 
                                  Izv. prof. dr. sc. Saša Dešić, Ericsson Nikola Tesla, Zagreb – 

član 
 

2. Ines Obradović, mag. ing. Prof. dr. sc. Mirta Baranović – predsjednica 
  Izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak – mentor  
  Prof. dr. sc. Mladen Varga, Ekonomski fakultet, Zagreb – član 
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3. Matija Piškorec, mag. ing. Prof. dr. sc. Mladen Vučić – predsjednik 
      Izv. prof. dr. sc. Mile Šikić – mentor 

  Dr. sc. Tomislav Šmuc, znanstveni savjetnik, IRB    Zagreb – 
mentor 

 Doc. dr. sc. Zvonko Kostanjčar – član 
 Dr. sc. Vinko Zlatić, znanstveni suradnik, IRB Zagreb – član 
 

4. Andrija Štajduhar, mag.       Doc. dr. sc. Marko Subašić – predsjednik 
    mat. i inform.      Prof. dr. sc. Sven Lončarić – mentor 

  Prof. dr. sc. Miloš Judaš, Medicinski fakultet    Zagreb – član 
  Izv. prof. dr. sc. Siniša Šegvić – član 
  Doc. dr. sc. Goran Sedmak, Medicinski fakultet, Zagreb – član 

 

6.6. Seminar za stjecanje generičkih vještina 
6.6.1. Marko Matosović, mag. ing. – priznaje se, na temelju sudjelovanja na radionici “Self management” i uz 
suglasnost mentora, ispunjenje obveza iz Seminara za stjecanje generičkih vještina. 
 

6.7. Brisanje kolegija 
6.7.1. Tomislav Župan, dipl. ing. – odobrava se na temelju objavljenog rada u časopisu i uz suglasnost 
mentora, brisanje kolegija: Dinamika izmjeničnih strojeva.  
 

6.8. Naknadni upis propuštenoga semestra 
 

6.8.1. Stipan Bagarić, dipl. ing. – odobrava se upis u III. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.2. Neven Drljević, dipl. ing. – odobrava se upis u II. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku 
o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.3. Marko Filipović, mag. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.4. Luka Humski, mag. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku 
o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.5. Luka Milić, mag. ing. – odobrava se upis u III. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku 
o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.6. Ines Obradović, mag. ing. – odobrava se upis u III. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.7. Marina Paprika, dipl. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.8. Mr. sc. Mario Perić, dipl. ing. – odobrava se upis u III. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.9. Robert Sitar, mag. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku 
o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.10. Pavle Skočir, mag. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku 
o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.11. Mr. sc. Ivona Zakarija, dipl. ing. – odobrava se upis u V. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.12. Vinko Zlomislić, mag. ing. – odobrava se upis u IV. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.8.13. Dominik Zorić, mag. ing. – odobrava se upis u IV. (zimski) semestar ak. god. 2015./2016. prema 
Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.9. Imenovanje mentora/ice 
6.9.1. Tomislav Štefanec, dipl. ing. – imenuje se mentor izv. prof. dr. sc. Mario Kušek umjesto dosadašnjega 
mentora prof. dr. sc. Ignaca Lovreka zbog usklađivanja s područjem istraživanja.  
 

6.10. Promjena znanstvenoga polja  
6.10.1. Mr. sc. Ninoslav Čerkez, dipl. ing. – odobrava se, zbog promjene područja istraživanja, promjena 
znanstvenoga polja doktorskoga studija iz znanstvenoga polja elektrotehnika u znanstveno polje računarstvo. 
 

6.11. Nastavak doktorskoga studija 
 

6.11.1. Stipe Ćurlin, dipl. ing. – odobrava se nastavak Doktorskog studija FER-a te ponovni upis IV. semestra 
u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

6.11.2. Mate Ivančić, mag. ing. – odobrava se nastavak Doktorskog studija FER-a te ponovni upis IV. semestra 
u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
6.11.3. Goran Levačić, dipl. ing. – odobrava se nastavak Doktorskog studija FER-a te ponovni upis IV. 
semestra u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva. 
 

6.11.4. Mladen Marković, mag. ing. – odobrava se nastavak Doktorskog studija FER-a te ponovni upis IV. 
semestra u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva. 
 

6.11.5. Marko Matosović, mag. ing. – odobrava se nastavak Doktorskog studija FER-a te ponovni upis IV. 
semestra u zimskom semestru ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu 
elektrotehnike i računarstva. 
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6.11.6. Igor Žiger, dipl. ing. – odobrava se nastavak Doktorskog studija FER-a te ponovni upis IV. semestra u 
zimskom semestru ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i 
računarstva. 
 

6.12. Prijelaz na doktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstva 
 

6.12.1. Tomislav Štefanec, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. (zimski) 
semestar ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.12.2. Josip Tošić, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. (zimski) semestar 
ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
 

6.12.3. Goran Vasiljević, dipl. ing. – odobrava se prijelaz na Doktorski studij FER-a te upis u IV. (zimski) 
semestar ak. god. 2015./2016. prema Pravilniku o doktorskom studiju na Fakultetu elektrotehnike i računarstva. 
      

6.13. Ispis s doktorskoga studija 
6.13.1. Juraj Feljan, dipl. ing. – odobrava se ispis s doktorskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 
u Zagrebu, na osobni zahtjev. Imenovani je studij upisao u zimskom semestru ak. god. 2008./2009. S datumom 
ispisa prestaju sve međusobne obveze FER-a i Juraja Feljana, dipl. ing. 
 

6.14. Prijedlog za uspostavu seminara za stjecanje generičkih vještina 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za doktorske studije od 7. listopada 2015. godine, Fakultetsko 
vijeće jednoglasno je donijelo 

odluku 
 

6.14.1. Na doktorskom studiju FER-a odobrava se uspostava seminara za stjecanje generičkih vještina, kako 
slijedi: 
 

1. Radionice o znanstvenom publiciranju 1 
Nositelj:   
Prof. dr. sc. Igor Vlahović, Sveučilište u Zagrebu, Rudarsko-geološko-naftni fakultet  
Sadržaj: 
Radionice o znanstvenom publiciranju predstavljaju nastavak seminara za stjecanje generičkih vještina 
"Pretraživanje znanstvenih informacija i publiciranje rezultata istraživanja", koji se održava u zimskom semestru 
doktorskog studija. Radionice se bave odabranim temama vezanima uz publiciranje: 1) Mogu li prestati 
odugovlačiti s pisanjem svojeg znanstvenog rada?; 2) Kako komunicirati s urednicima časopisa i uspješno 
odgovoriti na primjedbe recenzenata?; 3) Kako uspješno komunicirati, surađivati i publicirati s mentorom? Format 
svake radionice uključuje oko 60 minuta predavanja, nakon čega slijede rasprava i odgovori na pitanja 
doktoranada o temi radionice ali i drugim problemima koje doktorandi imaju u vezi publiciranja (tijekom sljedećih 
60 minuta). Broj polaznika je ograničen na 30 kako bi se omogućila bolja interakcija.  
 

Vrijeme izvođenja: 
3x120 min., ljetni semestar 
 

2. Upravljanje projektima i doktorsko istraživanje 
Nositelji:  
Prof. dr. sc. Krešimir Fertalj, izv. prof. dr. sc. Željka Car i izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak 
Sadržaj: 
Cilj vještine je osnaživanje doktorskih studenata u području upravljanja projektima s naglaskom na istraživačke 
i znanstvene projekte te povezivanje dobrih praksi iz područja upravljanja opsegom i rizicima, planiranja i 
provođenja projekata s doktorskim istraživanjem. Vještina će se provoditi kroz interaktivnu radionicu tijekom koje 
će se studentima ukratko prezentirati teorijski okviri s naglaskom na ona područja koja su od značaja za uspješnu 
provedbu doktorskog istraživanja. Studenti će kroz interaktivnu radionicu aktivno sudjelovati u timskom 
rješavanju problema različitih studijskih primjera projekata. Ideja je da vještina potakne doktorske studente u 
učinkovitijem upravljanju i usmjeravanju aktivnosti u doktorskim istraživanjima. 
 

Vrijeme izvođenja: 
2x2 sata, ljetni semestar 
 

3. Upravljanje vremenom 
Nositelj: Izv. prof. dr. sc. Boris Vrdoljak, izv. prof. dr. sc. Damir Žarko 
Sadržaj: 
Cilj vještine je osnaživanje doktorskih studenata u području upravljanja vremenom s naglaskom na dobre prakse 
pri postavljanju osobnih dugoročnih, srednjoročnih i kratkoročnih ciljeva, određivanju prioriteta i organiziranju 
dnevnih zadataka u službi dugoročnih ciljeva. Također će biti obrađeni pojmovi intelektualne znatiželje, 
motivacije, samoregulirajućeg učenja i odugovlačenja. 
Vještina će se provoditi kroz interaktivnu radionicu tijekom koje će se studentima ukratko prezentirati teorijski 
okvir iz područja upravljanja vremenom s naglaskom na one teme koja su od značaja za uspješnu provedbu 
doktorskog studija. Studenti će kroz individualni rad, grupni rad i diskusiju aktivno sudjelovati u timskom 
osvještavanju neučinkovitog ponašanja što se tiče upravljanja vremenom  i u osmišljavanju promjene takvog 
ponašanja. Ideja je da vještina pomogne doktorskim studentima u učinkovitijem definiranju i provođenju ciljeva i 
aktivnosti na doktorskom studiju i u svakodnevnom životu. 
 

Vrijeme izvođenja 
2x3 sata, ljetni semestar 
 

7.  Prijedlozi Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje                                                     

I.  Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Informacijska sigurnost“  
 

7.1. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Informacijska sigurnost  
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. listopada 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Informacijska sigurnost“ 
održane 5. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku:  
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7.1.1. JOSIP BJELOBRK, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 31. listopada 2016. godine. 
 

7.1.2. NIVES DOBRIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 31. listopada 2016. godine. 
7.1.3. GORAN MARINČIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 31. listopada 2016. godine. 
 

7.1.4. IVANKA MARINIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 31. listopada 2016. godine. 
 

7.1.5. IVA  MUSIĆ, dipl. ing. -  odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Informacijska 
sigurnost do 31. listopada 2016. godine. 
 

7.1.6. IVAN SEDINIĆ, dipl. oec. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 31. listopada 2016. godine. 
 

7.1.7. MLADEN TUKERIĆ, dipl. ing. - odobrava se produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija 
Informacijska sigurnost do 31. listopada 2016. godine. 
 

II. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Transformatori“ 
 

7.2. Produžetak poslijediplomskog specijalističkog studija Transformatori 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. listopada 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Transformatori“ održane 
5. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je sljedeću odluku:  

 

7.2.1. BRANIMIR  BURIĆ, dipl.ing. -  odobrava se produžetak studija poslijediplomskog specijalističkog studija 
Transformatori do 30. lipnja 2016. godine. 
 

III. Prijedlozi za poslijediplomski specijalistički studij „Željeznički elektrotehnički sustavi“ 
 

7.3. Prijedlog teme završnog specijalističkog rada i imenovanje mentora 
 

� Na temelju prijedloga Odbora za cjeloživotno obrazovanje i e-učenje od 5. listopada 2015. godine 
i sjednice Stručnog vijeća poslijediplomskog specijalističkog studija „Željeznički 
elektrotehnički sustavi“ održane 5. listopada 2015. godine, Fakultetsko vijeće donijelo je odluku 
o prihvaćanju teme završnog specijalističkog rada i imenovanju mentora za sljedeću studenticu: 

 

7.3.1. TANJA JOGUN, dipl. ing. el. 
Prihvaća se tema: "ANALIZA SVOJSTAVA MATERIJALA KONTAKTNOG VODIČA U EKSPLOATACIJSKIM 
UVJETIMA NA PRUGAMA »HŽ INFRASTRUKTURE«"      
(MATERIAL PROPERTY ANALYSIS OF THE CATENARY WIRE IN EXPLOITATIVE CONDITIONS ON THE 
'HŽ INFRASTRUKTURA' RAILWAY LINES). 
Mentor: izv. prof. dr. sc. Viktor Milardić. 
 

8.  Izvješća ostalih odbora, povjerenstava i podružnice Studentskog zbora 
 

8.1.  Nije bilo izvješća ostalih odbora, povjerenstava niti podružnice Studentskog zbora. 
 
 
 

      Dekan 

            Prof. dr. sc. Mislav Grgić, v.r. 
  
 
 


